Zielone Tarasy Wesoła

Etap II, ul. Słowicza
Niska zabudowa apartamentowa kontynuacja - sąsiadujących, utrzymanych w podobnym klimacie urbanistycznym
inwestycji Zielone Tarasy Wesoła. Aktualna oferta to apartamenty o powierzchniach od 62 m2 do około 130 m2
z niezwykle przestronnymi balkonami w metrażu od 14,4 m2
do ponad 25,4 m2. Zielone Tarasy Wesoła to wymarzone
miejsce dla tych, którzy lubią trzymać rękę na pulsie, mieszkając w niewielkiej odległości od centrum Warszawy,
ale równocześnie cenią sobie otoczenie zieleni, spokój
i ciszę.
Lokalizacja – świeże powietrze zaledwie kilkanaście
minut od centrum Warszawy
Warszawa Wesoła to doskonale skomunikowane z całym
miastem miejsce, w którym czas płynie odrobinę wolniej.
Oaza relaksu, poczucia prywatności i ogromnych terenów
rekreacyjnych w odległości kilku chwil dojazdu do serca
Warszawy.
Natura pod ręką. Inwestycja zlokalizowana jest tuż przy
Otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Korzystać
można tu z wielu tras spacerowych, licznych ścieżek rowerowych wśród drzew czy zbierać grzyby w rozległych
lasach w okolicy. Rodzina oddycha zdrowym powietrzem,
nikt nie odczuwa zgiełku i hałasu miasta. Życie płynie tu
spokojnie i przyjemnie.

Liczne aktywności. Jeśli otoczenie lasu to jeszcze zbyt
mało, niedaleko, bo tylko 1,5 km od osiedla znajduje się
nowoczesne centrum sportowe z aquaparkiem oraz kortami tenisowymi.
Kompleksowa infrastruktura – komfort i liczne wygody
Zielone Tarasy Wesoła to miejsce dla miłośników harmonii,
kojącego spokoju i wszystkiego, co potrzebne do życia
na co dzień. W odległości kilkuset metrów od inwestycji
znajdują się punkty handlowe, galerie, sklepy, punkty usługowe - poczta, banki, urzędy, a także wybór państwowych
i prywatnych żłobków, przedszkoli oraz szkół. Na miejscu,
w najbliższej okolicy załatwicie wszystkie ważne sprawy.
Komunikacja – świetny dojazd w każde miejsce Warszawy
Nieopodal osiedla znajdują się przystanki autobusowe
oraz kolejka SKM, która pozwala dotrzeć do ścisłego
centrum stolicy już w 18 minut. Droga na lotnisko zajmuje
44 minuty, a trasa szybkiego ruchu umożliwia dojazd
do centrum samochodem zaledwie w kilkanaście minut.
Przemyślana architektura – wygodnie, z myślą
o wszystkich potrzebach
Apartamenty powstają w niskiej zabudowie szeregowej.
Każda rodzina znajdzie tu komfort prywatności i kameralnego spokoju. Ustawne pokoje, przemyślany funkcjonalnie
podział metrażu z myślą o zaspokojeniu potrzeb wszystkich
domowników.
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Widna kuchnia, jasne, duże pokoje, garderoba, łazienka
na każdej kondygnacji - każdy bez trudu znajdzie tu
swoje miejsce. Cała inwestycja powstaje w najwyższym
standardzie z naciskiem na bezkompromisową jakość.
Udogodnienia. Budynki wyposażone są w miejsca
garażowe oraz postojowe dla zmotoryzowanych mieszkańców, które mogą stać się Waszą własnością. Dodatkowo, ogrodzone osiedle jest pozbawione uciążliwego
ruchu samochodowego.
Niskie koszty utrzymania - nie nadwyrężaj budżetu
Zastosowane materiały oraz technologia budowy wpływają na obniżenie kosztów eksploatacyjnych. Ponadto,
wykorzystane zostały metody efektywnego podziału
mediów między mieszkańcami. Wszystko to sprawia,
że koszty utrzymania są bardzo niskie.
Jesteśmy do dyspozycji - obniżamy koszty zakupowe
Każdy z Was ma możliwość wykończenia swojego apartamentu w specjalnych cenach nabywając materiały
z wykorzystaniem wynegocjowanych przez nas zniżek
u dostawców i producentów.
Pomoc w uzyskaniu kredytu i redukcja kosztów.
Jesteśmy do Waszej dyspozycji na każdym etapie
współpracy - gwarantujemy wsparcie zakupowe, szerokie doradztwo, a także pomoc w uzyskaniu finansowania. W przypadku korzystania z usługi kredytowej
za naszym pośrednictwem zwalniamy z opłat za operat
szacunkowy oraz z kosztów umowy deweloperskiej.

www.zielonetarasywesola.pl

